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  جامع دوچرخهشرايط عمومي بيمه نامه 
 اول: كليات فصل

، عرف بيمهگري و پيشنهاد كتبي  1316بيمهنامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت سال  اين: قرارداد /نامهاساس بيمه  -1 ماده
گذار كه تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه  ،گذاركه جزء الينفك اين بيمهنامه ميباشدبيمه 

تعهدات بيمهگر محسوب  زءگرديده است، ج اعالم گذارمورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمهنامه يا قبل از آن كتباً به بيمه 
 شود. نمي

، در اين شرايط باشد ز هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشتهزير صرف نظر ا اصطالحاتتعاريف و اصطالحات:  -2 ماده
 عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است: 

است كه مشخصات آن در بيمهنامه درج گرديده و در ازاي  اداراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.سامان شركت بيمه بيمهگر:  -1
 دريافت حق بيمه جبران خسارات احتمالي را طبق شرايط بيمهنامه به عهده ميگيرد. 

موظف به پرداخت حق بيمه مقرر مطابق  بر اين اساس نموده وگر منعقد قرارداد بيمه را با بيمهكه هر شخص حقيقي گذار: بيمه -2
 گرديده است. و شرايط منضم به آن مندرج در بيمه نامه  محوله  ه بدهكار صادره و همچنين رعايت تكاليفمندرجات اعالمي 

  تبصره: بيمه گذار در اين بيمه نامه همان راكب دوچرخه است.
  .تبصره: اين بيمه نامه قائم به شخص بيمه گذار است و قابليت استفاده براي ساير اشخاص در زمان بروز حادثه را ندارد

كند. دوچرخه داراي دو چرخ متصل به يك شاسي دوچرخه يك وسيله نقليه پدالي است كه با نيروي انسان حركت مي  :دوچرخه -3
  .است كه يك چرخ در جلو و يك چرخ در عقب قرار دارد

چرخه، دوچرخه هاي چند دوچرخه هايي كه با سيستم برق كار مي كنند، اسكوترهاي برقي كه شامل موتور نمي باشند، سه تبصره: 
  باشند. مي  اين تعريف نفره نيز تحت شمول

  است.  دهيگردبه بدنه دوچرخه دچار خسارت  از دوچرخه سواري  يكه در اثر وقوع حادثه ناش، بيمه گذار :گان /زيانديده -4
سهل انگاري بيمه گذار در گر براي جبران خسارت ناشي از گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمهوجهي است كه بيمه حق بيمه: -5

  .به بيمه گر مي پردازدمطابق شرايط تعيين شده در بيمه نامه، منضمات و اعالميه بدهكار صادره  ،حين دوچرخه سواري 
صورت تحقق خطر يا  گردد درمي گر متعهد بيمه سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه:  -6

  فع بپردازد.ننامه به ذيبيمهخطرات مشمول بيمه طبق شرايط  
در مدت  گذار بيمهكه بدون قصد و اراده  حوادث دوچرخه سواري استحادثه موضوع اين بيمه، هر واقعه ناگهاني ناشي از حادثه:  -7

  گردد.خسارت مالي و به بدنه دوچرخه  وارد آسيبمنجربه بيمه رخ دهد و 
   .شده استدر روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه دوچرخه مالك محاسبه خسارت، ارزش معامالتي بدنه مالي به در خسارت  تبصره:

  جدول مشخصات بيمه نامه درج گرديده است .  نامه به ترتيبي است كه درزمان شروع و انقضاي بيمه مدت بيمه نامه : -8
  باشد. جغرافياي كشور جمهوري اسالمي ايران مي محدوده محدوده مكاني موضوع بيمه:  -9
   .دوچرخه سواري  بيمه:تحت پوشش فعاليت  -10
  گردد.ي ن م ييعت يط خصوصيزان آن در شرايو م تبه عهده بيمه گذار اس كه تاز هر خسار ي : درصدزيفرانش -11

 موضوع بيمه: -3 ماده
( با مشخصات و شرايط خصوصي مندرج در بيمه   عبارتست از جبران خسارت مالي وارد به بدنه دوچرخه بدنه دوچرخهبيمه 

  .بيمه گذار محل سكونت دائم، آتش سوزي و سرقت با شكست حرز از  از شكستناشي  ناگهاني  نامه ) در اثر وقوع حوادث
تحت پوشش بيمه گر با رعايت شرايط خصوصي و عمومي و استثنائات اين بيمه نامه نسبت به   رخسارت خطدر صورت بروز 

  جبران خسارت تا سقف جدول تعهدات اين بيمه نامه اقدام خواهد نمود.
  

 گذاردوم: وظايف و تعهدات بيمه فصل
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طور كامل پاسخ   به كتبي بيمهگر را با دقت و صداقت و هاي سش گذار مكلف است، پربيمهرعايت اصل اعالي حسن نيت:  -4ماده  
بيمهگر عمدًا از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا اظهارات خالف واقع بنمايد، حتي اگر  هاي سش گذار در پاسخ به پردهد. هرگاه بيمه

باشد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل  هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته    ،مطلبي كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار شده است 
تواند مانده حق بيمه را گذار به وي مسترد نخواهد شد، بيمهگر مي و بالاثر خواهد بود. در اين صورت عالوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه

 . نيز مطالبه نمايد

گذار ا نيز از وي مطالبه نمايد. همچنين هرگاه بيمهبودن بيمهنامه، بيمهگر ميتواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ رصورت قسطي  در
به قصد تقلب در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به صورت كتبي اظهارات نادرست بنمايد و يا مدارك جعلي تسليم كند، بيمهگر 

 ميتواند وي را از دريافت خسارت محروم نمايد.

در اين صورت هرگاه مطلب اظهار   .شودعقد بيمه باطل نمي  ، روي عمد نباشد خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خالف واقع از اگر
گذار در صورت رضايت او دريافت  گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمهبيمه   ،نشده يا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود
گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو در صورت فسخ بيمه   –داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند  

گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا  شود و بيمهگذار شروع مياثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بيمه  .گذار اطالع دهدقبضه به بيمه 
  گذار مسترد دارد.تاريخ فسخ را به بيمه

خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه  ،مطلب اظهارنشده يا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود كهتيصور در
  تقليل خواهد يافت.  ،بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد

نامه نسبت به وي باطل  اقع عمدي داشته باشند بيمهشدگان اظهارات خالف ودر قراردادهاي گروهي در صورتيكه هر يك از بيمه  -تبصره
  خواهد شد

و يا اقساط آن  بيمه پرداخت حق ،پوشش و اجراي تعهدات بيمهگر منوط به انعقاد قرارداد بيمه  شروعپرداخت حق بيمه:  -5 ماده
الميه بدهكار صادره خواهد و همچنين طبق سررسيد و يا سررسيدهاي تعيين شده در اعشرايط خصوصي بيمهنامه  مطابق مندرجات 

  . بود
كه موجب   آيد در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت فعاليت موضوع بيمه بوجود هرگاهاعالم تشديد خطر:  -6 ماده

تشديد خطر شود بيمهگذار موظف است بالفاصله موضوع را به اطالع بيمهگر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت فعاليت موضوع 
روز از تاريخ اطالع خود رسماً به بيمهگر اعالم كند. در صورت  10مشاراليه بايد مراتب را ظرف  ،بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار نباشد

از وقوع خسارت، بيمهگر ميتواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم  تشديد خطر قبل
  ، پرداخت آن توسط بيمهگذار، بيمهنامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است

  . يمه تعيينشده به حقبيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايدرا به نسبت حقب خسارت  بيمهگر ميتواند 
يا ادعاي خسارت مربوط به اين بيمه   كاري از تاريخ اطالع از وقوع حادثهظرف پنج روز گذار موظف است حداكثر بيمه اعالم خسارت: 

الم نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از گر مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعبيمه  به  نامه
گذار موظف است، مدارك مثبته و ساير اطالعاتي را كه راجع به حادثه و به اطالع بيمهگر برساند. همچنين بيمه پست سفارشي  طريق

  ،فوق را انجام ندهد گذار هر يك از تعهداتدر صورتي كه بيمه تعيين ميزان خسارت از او خواسته ميشود در اختيار بيمهگر قرار دهد.
گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام بيمه   تمام و يا بخشي از خسارت را پرداخت نمايد مگر آنكه  تواند  ي گر مبيمه 

  آنها برنيامده است. 
در رابطه با   گان /زيانديده توافق باگذار جز با موافقت قبلي و كتبي بيمهگر مجاز به مصالحه و بيمهخودداري از مصالحه:  -7 ماده

از پرداخت تمام و يا بخشي از خسارت يتواند  در صورت عدم رعايت اين شرط بيمه گر م.  نخواهند بود  نامه    بيمه  اين  هاي موضوعخسارت
  خودداري نمايد.

از وقوع حوادث   جلوگيري   رفاً براي موظف است اقدامات و الزامات مربوط به پيشگيري الزم از حوادث را كه هركس ع  بيمهگذار  -8  ماده
انجام ميدهد به عمل آورد. همچنين در صورت بروز خسارت ضمن جلوگيري از توسعه آن، بدون اجازه بيمهگر تغييراتي را كه تعيين  

خسارت مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل ميزان  ،حادثه و يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال مينمايد در مواضع خسارت ديده ندهد
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 باشد. 

آورد و در صورت   عمل   موظف است جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري الزم را با بيمهگر به  بيمهگذار  -9  ماده
 تغيير در صحنه حادثه خودداري كند.  ايجاد از ،امكان

  بيمهفرم پيشنهاد  گرمفاد بيمهنامه يا الحاقيه صادره با پيشنهاد كتبي بيمهگذار منطبق نباشد مبناي تعهدات بيمه چنانچه -10 ماده
 تكميلشده بيمهگذار است. 

دوچرخه آييننامهها، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با  ، بطور عمدي قوانين،  به تشخيص مراجع ذيصالح  بيمهگذار  چنانچه  -11  ماده
و اين امر منجر به افزايش تعهدات بيمهگر شود و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه گردد، بيمهگر ميتواند  دايت ننمايرا رع سواري 

  بخشي از خسارت خوداري نمايد.تمام يا از پرداخت  آنهابه نسبت تأثير قصور 
است. بيمهگذار   گرديده  است كه در فرم پيشنهاد بيمه و متن اين بيمهنامه درج  نشانينشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار:    -12  ماده

گذار معتبر بيمه  قبليدر غير اين صورت نشاني و اقامتگاه    به اطالع بيمهگر برساند كتبا    موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را
  شود.شناخته مي 

  رگسوم: وظايف و تعهدات بيمه  فصل
در تعهد و در صورت اجراي تعهدات مالي بيمه گذار در قبال بيمه گر مطابق شرايط تعيين شده، موارد ذيل    با صدور بيمهنامه  -13ماده  

  بيمهگر خواهد بود:
 .حداكثر تا ميزان تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه پرداخت ميگردد وضوع بيمه نامهخسارت م

  :نحوه تعيين و مهلت پرداخت خسارت -14 ماده
در زمان بروز خسارت مالك محاسبه خسارت ، گردد. عيين مي ت  براساس نظر كارشناس بيمه گرموضوع بيمه  خسارتميزان 

  ارزش معامالتي دوچرخه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده مي باشد. 
  :تخسار تو نحوه پرداخ تمهل -ب
گردد. مالك ت مياين بيمه نامه پرداخ تموضوع اين بيمه نامه براساس نظر كارشناس بيمه گر طبق شرايط و مقررا تخسار-1

 عيينتمد بيمه گر  توـسط كارـشناس معتباـشد كه اين رقم مي ارزش موـضوع بيمه بالفاـصله قبل از وقوع حادثه تخـسار تپرداخ
  گردد .مي
  . تمشخص شده اس يط خصوصيدر شرا كه  تاس يمعادل مبلغ تدر هر مورد حادثه/ خسارگر بيمه عهد ت حداكثربصره: ت

مورد   مداركاسناد و    هيكلپس از اخذ    روز  30  تظرف مد  حداكثرپوشش    تحت  توقوع خطرا  تدر صور  تگر موظف اسبيمه   -2
 تبه بيمه گذار پرداخ نامهبيمه  يو خصوص يط عموميوارده را مطابق شرا تالزم خسار ي هاي ارشناسكو  يانجام بررس  از وين

بي به بيمه گذار/ذينفع  تب را همراه با ذكر داليل بطور كتمرات،  خسار  تدرياف  حقاق بيمه گذار بهتاحراز عدم اس  تد. در صورينما
  .اعالم نمايد

  . شد  خواهد پرداخت بيمه گذار موضوع اين بيمه نامه مستقيماً از طرف بيمهگر به خسارت -15 ماده
  

  غيرقابل جبران  هايتچهارم: استثنائات و خسار فصل
  . هاي زير تحت پوشش اين بيمهنامه نيست خسارتاستثنائات:  -16 ماده

 خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار، نمايندگان و مباشرين وي و يا ذينفع.  . 1

 .خسارت هاي ناشي از تعقيب و گريز از پليس . 2
ار در ايجاد آن ذگكه بيمه  قبيل  باد شديد و ديگر موارد از اين  صاعقه،  طوفان،زلزله،    خسارات ناشي از حوادث طبيعي مانند سيل، . 3

  دخالتي ندارد.
(اعم از اينكه اعالم شده يا نشده باشد)، عمليات خصمانه، اقدامات تروريستي، انقالب و اقدامات براندازي  جنگ خسارات ناشي از . 4

 تعطيلي كار.خرابكاري و ت، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و عليه حكوم

 .بيمهگذار توسط  انگردانور يا مخدر مواد ،مسكرات مصرف بعلت شده تشديد ثحواد . 5
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 نزاع و درگيري و ارتكاب به اعمال مجرمانه. . 6

  آور بدون تجويز پزشك. استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب . 7
 .(غير مستقيم) و عدم النفعهر گونه خسارت تبعي  . 8

  خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه دوچرخه. . 9
 خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات دوچرخه. . 10

 زنگ زدگي ، خوردگي ، فرسودگي و ساييدگي . 11

مواد مخدر ، قرص هاي روانگردان و در حالت مستي  استفاده بيمه گذار  از دوچرخه در زمان مصرف داروهاي خواب آور ، تبصره: 
  مصداق عمد و تقلب بيمه گذار مي باشد و خسارت در تعهد بيمه گر نمي باشد. 

  
  نامهپنجم : فسخ بيمه فصل

نمايد. در اينگونه    فسخ  روزه بيمهنامه را  20موارد زير هر يك از طرفين بيمهنامه ميتواند با اخطار كتبي    در  :فسخ بيمهنامه  -17  ماده
  موارد، تعهدات طرفين نسبت به امور قبل از فسخ معتبر و الزماالجراست: 

 موارد فسخ از طرف بيمهگر:  -الف

 عدم پرداخت حقبيمه در سررسيدهاي توافق شده در بيمهنامه.  -1

 صورت تشديد خطر مگر آن كه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.در  -2

چنانچه بيمهگذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري نمايد و يا اظهارات خالف واقع بنمايد و مطالب اعالم نشده يا اظهارات خالف   -3
 واقع در ارزيابي خطر موثر باشد. 

 موارد فسخ از طرف بيمهگذار: -ب

  خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمهگر حاضر به تخفيف در حق بيمه نباشد. در صورتي كه  -1
 در صورتي كه فعاليت بيمهگر به هر دليل متوقف شود. -2

  نباشد.  در صورتي كه بيمهگذار به هر دليل مايل به ادامه پوشش -3
به ترتيبي كه در   است  صورت فسخ از طرف بيمهگر يا بيمهگذار حق بيمه مدتي كه باقي مانده  درنحوه برگشت حق بيمه:    -18  ماده

 برگشت داده ميشود.  ، تعيين شده است 94آيين نامه شماره  2تعرفه مصوب كميته موضوع ماده  
 

 ششم: ساير مقررات   فصل

است بر مبناي   موظف  پوشش ساير بيمهگران باشد، بيمهگر گذار همزمان تحت  صورتي كه مسئوليت بيمه   در  بيمه مضاعف:  -  19  ماده
 اين بيمهنامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس ميتواند براي بازيافت سهم ساير بيمهگران به آنها مراجعه نمايد.

. چنانچه اختالف  ايندنم  توانند اختالف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصلقرارداد مي  طرفينارجاع به داوري:    -  20  ماده
از طريق مذاكره حل و فصل نشد از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه حل و فصل نمايند. در صورت انتخاب روش داوري طرفين قرارداد 

براي انتخاب داور مرضيالطرفين هريك از طرفين داور  توافق ميتوانند يك نفر داور مرضيالطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم
ابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ميكند. داوران منتخب داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختالف  انتخ

با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري ميكنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هريك از طرفين 
ن داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند. هريك از طرفين حقالزحمه داور انتخابي خود را ميپردازد و تعيي ،قرارداد ميتوانند 

   حقالزحمه داور سوم به تساوي تقسيم ميشود.

از تاريخ بطالن،  سال ادعاي ناشي از اين بيمهنامه بايد حداكثر ظرف مدت دو هرگونهمهلت اقامه دعوي و دوره كشف:  -21 ماده
شدن دو سال  ا انقضاي مدت بيمهنامه و در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از سپري فسخ ي

سال   6گذار اين مدت تا حداكثر گر و بيمهمذكور هيچگونه ادعاي ناشي از اين بيمهنامه مسموع نخواهد شد. در صورت توافق بين بيمه
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  قابل افزايش است. 
اسالمي   جمهوري  يي است كه در محدوده جغرافياييهاتاين قرارداد شامل خسار هاي شش پو :قلمرو جغرافيايي پوشش -22 ماده

 ايران واقع شده باشد و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است. 

مقررات و قوانين    ساير  ، عرف بيمهگري ومسكوت در اين قرارداد حسب مورد تابع قانون بيمه  مواردموارد پيشبيني نشده:    -23  ماده
  باشد. جاري كشور مي

 


